
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Seminarium 
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The BIG Picture... 
... odlar unga människors drivkraft och ledarskap i den glokala 
världen med de gröna näringarna i centrum.  
 
Tid Fredag 30 nov, kl 13.00 – 15.30  
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 21 nov via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 23 nov, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Avgiftsfritt 
Frågor Innehåll: Linda Forss, linda@forsslivs.se och Åke Barklund, aake.barklund@telia.com   

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Lantbruksveckans fond. 

 
Svenska Lantbruksveckans fond främjar de gröna näringarnas ställning i samhället 
genom bidrag för anordnande av aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som 
är öppna för eller riktade till allmänheten, särskilt yngre människor. 
 
En aktivitet som fått bidrag är ”The BIG Picture” vilken skapar en känsla av sammanhang 
som förmår att långsiktigt tillvarata och hållbart odla unga människors drivkrafter, 
ledarskapsförmåga och kunskaper så att de som medborgare, medproducenter, 
konsumenter och medlare mellan kulturer rustas för ett göra en insiktsfull och företagsam 
skillnad i den globala världen med de gröna näringarna i centrum. 
 
En grupp ungdomar/unga vuxna från en Stockholmsförort rik på nya svenskar  
förberedde sig på hemmaplan och formulerade sedan sin uppfattning om ”den STORA 
bilden” tillsammans med en liknande grupp ungdomar och vuxna i Åredalen under en 
veckas läger där de ”levde in kunskap” i teori och praktik genom; matproduktion på en 
mjölkgård i Huså, praktiskt deltagande i bygdeutveckling, förädling av spannmål till bröd 
och business m.m. 
 
Vid eftermiddagsseminariet 30 november kl 13.00 - 15.30 redovisas och diskuteras årets 
läger ”The BIG Picture” i Huså i mitten av augusti. 
 
 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

The BIG Picture 
Fredag 30 november 2012 
 
 
Moderator: Åke Barklund, akademiens tidigare sekreterare och VD 
 
 
12.30 Samling i foajén med ett glas flädersaft och registrering. 

 
13.00 Välkomna 

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD 
13.05 Svenska Lantbruksveckans Fond – The BIG Picture 

Åke Barklund 
13.15 Årets läger i Huså, augusti 2012 

Linda Forss, The BIG Picture 
Ungdomar ifrån Botkyrka 

14.00 Relationen unga människor – natur – odling, en vetenskaplig kommentar 
Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola 
 

14.45 Diskussion; hur kan The BIG Picture utvecklas vidare? 
Åke Barklund 

15.30-  Mingel i foajén 
Dryck och glokal mat med inspiration från Botkyrka, Etiopien och Huså. 

  
 


